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Polonez 

Hymn Liceum Krzemienieckiego 

Dobra chwila niech się święci  

Odetchnieniem wśród katuszy  

Oczy serca, oczy duszy  

Poglądnijcie w skarb pamięci! 

 

Cudna chwila odmłodnienia  

Nie ubogi - kto pamiątki  

Kto serdeczne miewa świątki  

I klejnoty przypomnienia. 

Niezerwane jeszcze związki  

Czas nie kruszy ogniw ducha  

Precz zwątpienia! Jest otucha!  

I są życia obowiązki 

 

Nie jesteśmy bez opieki,  

Tylko bracia oczu przetrzeć  

Próżno losy chcą rozwietrzyć  

Duch potoczył nas na wieki! 

 

Duch Czackiego, Krzemieńczanie  

Naszym świętym talizmanem  

Kto więc zwie się Krzemienczanem  

Znajdzie silę w talizmanie. 

 

Próba ciężka, sil potrzeba,  

By pokrzepić umysł męski  

Hartem piersi odbić klęski  

I do łaski zmusić nieba! 

 

Dajmy bracia wzór jedności  

I poświęceń czynorodnych  

Bo zaprawdę dla niezgodnych  

Nie ma łaski opatrzności 
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